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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Динамічні зміни в ринковому середовищі України

визначають низку проблем щодо розвитку поліграфіч&
них підприємств та поліграфічної промисловості. Не&
зважаючи на те, що впродовж останніх десяти років
попит на поліграфічну продукцію постійно зростає, таке
зростання зумовлено розвитком рекламної індустрії,
оскільки реклама знайшла своє застосування в усіх сфе&
рах нашого життя. Стрімке зростання рекламної актив&
ності в діяльності підприємств України призвело до
підвищеного попиту на поліграфічну продукцію і зрос&
тання замовлень на цю продукцію. Така тенденція при&
звела до того, що поліграфічна промисловість закріпи&
ла за собою місце однієї з найважливіших підсистем
видавничо&поліграфічної галузі та займає важливе місце
в економіці України.

З розвитком сучасних цифрових технологій відбу&
вається перехід від друкованої продукції до продукції
на цифрових носіях. Для визначення подальших перс&
пектив розвитку поліграфічної промисловості існує на&
гальна необхідність у дослідженні чинників, що вплива&
ють на розвиток промисловості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналіз проведених досліджень та наукових праць з

проблематики та тенденцій розвитку видавничо&пол&
іграфічної галузі України дозволяє відзначити моногра&
фію Л. Швайки "Економіка видавничо&поліграфічної
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галузі" [8]. У даній роботі системно і комплексно вик&
ладено багаторічні результати досліджень ключових
проблем видавничо&поліграфічної галузі та можливі ва&
ріанти розвитку й регулювання її в Україні. Висвітлені
різні аспекти діяльності даної галузі,

Досить цікавим є науковий доробок, який викладе&
ний в монографії Б. Дурняка, А. Штангрета, О. Мель&
никова "Видавничо&поліграфічна галузь України: стан,
проблеми, тенденції. Статистично&графічний огляд" [3].
Однак в даних роботах стан видавничо&поліграфічної
галузі розглядається до кризи, і не відображені останні
роки.

МЕТА СТАТТІ
Основною метою цієї статті є визначення перспек&

тив розвитку поліграфічної промисловості України та
стану галузі в посткризовий період за результатами про&
веденого дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні налічується велика кількість приватних,

колективних поліграфічних підприємств, які здебіль&
шого оснащенні сучасною технікою для друку, що ус&
пішно конкурують на ринку пакувальної, рекламної,
бланкової та іншої комерційної продукції. Слід
відзначити тенденцію підвищення рівня якості пол&
іграфічного виконання друкованої продукції [1, с.
13].
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Згідно зі стандартом ДСТУ 3017&95 "Видання. Ос&
новні види. Терміни та визначення", поліграфічну про&
дукцію умовно поділяють на 10 груп видів видань, а саме:
за цільовим призначенням (офіційні, наукові, навчальні
та інші видання); за аналітико&синтетичним перероблен&
ням інформації (інформаційні, реферативні, оглядові ви&
дання); за інформаційними ознаками (текстові, нотні,
картографічні, образотворчі видання); за матеріальною
структурою (книжкові, журнальні, аркушеві та інші ви&
дання); за обсягом (видання до 4 сторінок, від 4 до 48
сторінок, понад 48 сторінок — відповідно аркушеві ви&
дання, брошури, книжкові видання); за складом основ&
ного тексту (моновидання, збірники); за періодичністю
(періодичні, неперіодичні, серійні, продовжувані видан&
ня); за структурою (серії, зібрання творів, вибрані тво&
ри, одно& та багатотомні видання тощо); за інформац&
ійними ознаками неперіодичних видань (монографії,
автореферати, тези доповідей, інструкції, проспекти,
стандарти, посібники, підручники тощо); за видами пе&
ріодичних і продовжуваних видань (газети, журнали,
бюлетені, календарі тощо). Усього згідно з ДСТУ 3017&
95 нараховується понад сотню видів поліграфічних ви&
дань.

Офсетний друк залишається сьогодні основним спо&
собом відтворення поліграфічної продукції в різних її
видах: газети, журнали, книги, художні альбоми, ети&
кетки, упакування, різноманітна акцидентна продукція.
Аналіз діяльності поліграфічних підприємств, що спец&
іалізуються на офсетному друці показує що, серед тен&
денцій, які мають місце за останні роки, необхідно
відзначити загострення технологічної конкуренції між
традиційним офсетним друком та цифровим друком
(іноді зустрічається назва цифровий офсетний друк).

До тенденцій технологічного розвитку поліграфіч&
них підприємств слід віднести збільшення швидкості
друку, скорочення часу переналадки і переходу з тира&
жу на тираж, максимальна автоматизація друкарсько&
го процесу, електронний контроль якості кінцевої про&
дукції, що передбачає зведення до мінімуму викорис&
тання трудових ресурсів.

Важливим для оцінки стану поліграфічної галузі є
обсяг виробництва основних видів продукції
в натуральних одиницях: кількість назв (оди&
ниць друку), видання книг і брошур та річний
тираж. За даними Державної наукової уста&
нови "Книжкова палата України імені Івана
Федорова" [9], проаналізовано дані періо&
дичних та неперіодичних видань за назвами
та накладами 2005—2012 рр.

Аналізуючи дані щодо неперіодичних ви&
дань, відмічається протягом досліджувано&
го періоду зниження кількості примірників
за накладом та повільне зростання за
кількістю видань в друкованих одиницях
(табл. 1).

Станом на кінець 2012 року було випу&
щено 22 112 назв книжкових видань загаль&
ним тиражем 50 960 тисяч примірників, що
на 3,13% нижче ніж у 2011 році, тиражі ви&
пуску книг також скоротилися на 9,44%
(рис. 1).

На кінець 2011 року було виготовлено 22
826 назв книжок та брошур, загальним ти&
ражем 46 566 тисяч примірників і, у по&
рівнянні з аналогічними даними за 2010 рік,

було зростання на 269 друковану
одиницю, або на 1,18%. Тиражі у
2011 році також зросли на 3,24%,
що становило 1 507 тис. при&
мірників.

У 2010 році за кількістю назв
було випущено книжок та брошур
на 0,29% більше порівняно з 2009
роком, а за тиражами менше на

7,67%. При цьому слід зазначити, що у 2009 році відміче&
но зниження як за назвами, так и за накладом. Так, ста&
ном на кінець 2009 року було випущено 22 491 назв
книжкових видань загальним тиражем 48 514 тисяч при&
мірників, що менше на 1 549 назв книжок та брошур по&
рівняно з аналогічним періодом 2008 року, або на 6,89%.
Відносно тиражів, то у 2009 році вони знижались знач&
но швидшими темпами, аніж за кількістю назв, і скоро&
тилися на 19,88%. При порівнянні 2008 з 2007 роком ре&
зультати першого на 25,18% вищі по кількості неперіо&
дичних видань, і на 3,52% вищі по загальному накладу.
У таблиці 2 представлені дані щодо кількості назв та
річного тиражу періодичних видань, з розмежуванням
на журнали та газети.

Аналізуючи динаміку випуску періодичних видань
за назвами у 2005—2012 роках, відзначимо, що зростан&
ня журнальної продукції відбулось за кількістю назв, а
газетної продукції — зниження.

Так, у 2010 році було видано 2 822 назв журналів,
що на 22,68% більше порівняно з 2005 роком, тоді біло
видано 2 182 назв журналів. З 2005 року відбувалось по&
вільне зростання за кількістю назв випущених журналів
і відповідно зростання відбувалось у 2006 році на 5,17%,
у 2007 році — на 4,92% порівняно з 2006 роком, у 2008
році — на 2 назви журналів порівняно з 2007 роком, у
2009 році — на 3,7%.

Аналіз газетної друкованої продукції показує по&
вільне зниження за кількістю назв. У 2010 році знижен&
ня за кількістю назв склало на 26,72% порівняно з 2005
роком. Станом на 2009 рік зниження порівняно з 2008
роком склало 5,92%, у 2008 році зниження склало 9%
порівняно з 2007 роком, і відповідно у 2007 — на 1,14%,
а у 2006 році порівняно з 2005 роком — 1,92% (рис. 2).

Дослідження динаміки тиражів випуску друкованої
продукції, а саме періодичних видань: журналів та га&
зет, показали зростання за тиражами журнальних ви&
дань та зниження за тиражами газетних видань. Уза&
гальнюючи вищезазначене, слід зазначити, що зростан&
ня журнальних видань відбулось на 60,82% за період
2005—2012 рр. Найбільше зростання мало місце у 2007
та 2010 роках.
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Таблиця 1. Випуск видавничої продукції (неперіодичні видання) 2005—2012 рр.

Джерело: [9].
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Рис. 1. Динаміка випуску друкованої продукції
(неперіодичні видання) за назвами та накладами 2005—2012 рр.

Джерело: систематизовано автором на базі [9].
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При цьому зниження газетних видань відбулось за
2005—2012 роки на 56,52%. Найбільше зниження відзна&
чено у 2007 та 2009 роках і відповідно становило у 2007
році на 15,54% порівняно з 2006 роком, а у 2009 році —
15,15% порівняно з 2009 роком (рис. 3).

Дослідження стану поліграфічної галузі України
грунтується на офіційних даних Державного коміте&
ту статистики України, Державного комітету телеба&
чення та радіомовлення України, Державної науко&
вої установи "Книжкової палати України ім. І. Федо&
рова".

Станом на 01.12.2012 р. до Державного реєстру ви&
давців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої
продукції внесено 5236 суб'єктів видавничої справи
(4147 — юридичні особи, 1089 — фізичні особи) (рис. 4).
Серед зареєстрованих суб'єктів займаються виготовлен&
ням поліграфічної продукції 672 підприємства, та 1874

суб'єктів видавничої справи по&
єднують 2—3 види діяльності: ви&
давничу діяльність, виготовлення
і розповсюдження видавничої
продукції:

— 939 (823 — юридичні особи,
116 — фізичні особи) суб'єктів ви&
давничої справи займаються ви&
давничою діяльністю і виготов&
ленням видавничої продукції;

— 33 (27 — юридичні особи, 6
— фізичні особи) — виготовлен&
ням і розповсюдженням видавни&
чої продукції;

— 902 (756 — юридичні особи,
146 — фізичні особи) — видавни&

чою діяльністю, виготовленням і розповсюдженням
видавничої продукції [6].

У процесі дослідження була виявлена тенденція
до поступового збільшення суб'єктів на ринку пол&
іграфічної продукції. Швидкими темпами у 2007—
2009 роках зростала кількість поліграфічних
підприємств. За останні три роки спостерігається зни&
ження темпів розвитку поліграфічних підприємств.
Така тенденція пояснюється тим, що у посткризові
роки важче закріпляти свої позиції компаніям, які
тільки створюються. Переважна кількість замовників
поліграфічної продукції в нелегкий період намагаєть&
ся утримати відносини із постачальником поліграфі&
чної продукції, оскільки сподівається на отримання
додаткових пільг за рахунок тривалої співпраці. Саме
тому компанії, які з'являються у перші роки після
кризи, не мають стрімкого зростання и поширення.

Регіональний розподіл підприємств поліграфічної
діяльності показує, що на сьогодні сформовано 2 потужні
центри (рис. 5), які знаходяться у м. Києві та Харківській
області [5]. Розподіл суб'єктів поліграфічної промисло&
вості по областям (регіонам) виглядає наступним чином:
Харківська область — 662, Донецька — 315, Дніпропет&
ровська — 304, Львівська — 243, Одеська — 171, Київсь&
ка — 141, Автономна Республіка Крим — 130, Луганська
— 98, Вінницька — 93, Полтавська — 88, Запорізька —
77, Сумська — 73, Херсонська — 71, Черкаська — 71, Во&
линська — 70, Рівненська — 63, Тернопільська — 62,
Івано&Франківська — 60, Хмельницька — 58, Закарпатсь&
ка — 55, Чернівецька — 51, Миколаївська — 46, Чернігі&
вська — 47, Житомирська — 39, Кіровоградська область
— 28, м. Київ — 2070, м. Севастополь — 39.

Наведені дані засвідчують існування непропорцій&
ності розташування підприємств у регіонах, яка призво&
дить до деформації структури промисловості, зменшен&

ня задоволення потреб спожи&
вачів у друкованій продукції.

Дослідження структури виго&
товлення видавничо&поліграфіч&
ної продукції за статтями КВЕД та
обсягом виготовленої поліграфіч&
ної продукції дозволяє охаракте&
ризувати питому вагу виготовлен&
ня саме поліграфічної продукції
(рис. 6).

Дослідження динаміки обсягу
виготовленої поліграфічної про&
дукції дозволяє охарактеризувати
основні параметри та тенденції
розвитку поліграфічної промис&
ловості

За останні роки обсяг ринку
поліграфічної продукції в Україні
постійно зростав. Так, якщо на&
прикінці докризового 2007 року
підприємствами поліграфічної
промисловості було вироблено
продукції на суму 7,415 млн грн.,

Таблиця 2. Випуск видавничої продукції (періодичні видання) 2005—2012 рр.

Джерело: [9].

Рис. 2. Динаміка випуску друкованої продукції
(періодичні видання) за назвами 2005—2012 рр.

Джерело: систематизовано автором на базі [9].

Рис. 3. Динаміка випуску друкованої продукції (періодичні видання: журнали та
газети) за накладами 2005—2012 рр.

Джерело: систематизовано автором на базі [9].
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то протягом останніх років ця сума зросла до 10,63 млн
грн., зростання майже на 40%. Найбільше було виготов&
лено продукції по статті 22.22 "Інша поліграфічна
діяльність" (91%), яка включає в себе переважно виго&
товлення іміджевої продукції комерційного значення, і
її показник зріс на 38%, досягнувши значення 9,669 млн
грн. Другою статтею за показниками обсягу виробле&
ної продукції є 22.21 "Друкування газет" (4%), яка має
значно менші показники, і протягом останніх років зни&
жується з 0,448 млн грн. до 0,338 млн грн., що складає
близько 25 %. Також зниження обсягів виробленої про&
дукції відбулось по статті 22.24 "Виготовлення друко&
ваних форм" (1%). Відносно інших статей обсяги вироб&
леної продукції протягом останніх років зростали.

Дані Українського комітету статистики дають мож&
ливість зробити певні висновки щодо стану поліграфіч&
ної промисловості, досліджуючи середнь&
оринкові показники діяльності
підприємств поліграфічної промисловості
за КВЕД 22.2 "Поліграфічна діяльність" (за
новим стандартом 18.1) (табл. 3).

Протягом останніх років обсяг ринку
поліграфічної продукції в Україні пост&
ійно зростав. Аналізуючи ланцюговий
темп приросту, слід відмітити, що найбіль&
ше зростання майже у 3 рази, у порівнянні
з попереднім роком, відмічено у 2010 році.
Показник прибутку відображає не&
стабільність, оскільки у 2008 році було
значне падіння рівня прибутку майже на
23% у порівнянні з 2007 роком, і повільне
зростання протягом наступних років. У
2012 році зростання відбувалось, але знач&
но повільнішими темпами.

Аналізуючи показники збитку, необх&
ідно виділити, що найбільший показник
збитку був у 2008 році, і зріс у 7 разів по&
рівняно з 2007 роком. Протягом 2009—2010
рр. даний показник мав тенденцію до зни&
ження, але вже у 2011 році показник зріс
майже вдвічі у порівняні з попереднім 2010 роком.
Кількість збиткових підприємств у 2012 році значно змен&
шилась, це пояснюється зростанням попиту на полігра&
фічну продукцію завдяки проведенню футбольного чем&
піонату та проведення виборів у нашій країні (рис. 7).

Про нестабільне становище в промисловості свід&
чить і значна частка збиткових підприємств — у межах
33—57% за останні 6 років (табл. 4).

Аналізуючи наведені дані, слід відзначити, що за ос&
танні роки частка прибуткових підприємств скоротилась
на 23%, відповідно зросла частка збиткових
підприємств. Зростання частки збиткових підприємств
протягом цього часу було стрибкоподібним, оскільки у
2007 та 2010 роках цей показник не перевищу&
вав 36%, а у 2008 та 2009 роках — частка збит&
кових підприємств сягала понад 38% , а вже у
2011 році — склала 57%.

У 2012 році підприємства поліграфічної про&
мисловості України нараховували 2499
підприємств. З них переважна більшість — малі
підприємства (91,3%). Поліграфічна діяльність
характеризується привабливістю з точки зору
ведення бізнесу, що підтверджується обсягом
залучених інвестицій і організацією численних
приватних підприємств. Частка суб'єктів приват&
ної форми власності у поліграфічній діяльності
більше 88,9% [6].

Істотним недоліком сучасного господарсько&
правового регулювання поліграфічної промисло&
вості є відсутність правового механізму обов'яз&
кового моніторингу стану підприємств і вивчення
потреб сучасної поліграфічної промисловості. Та&
кий моніторинг, на нашу думку, має стати переду&
мовою стимулювання промисловості та дозво&

лить, ураховуючи економічні особливості розвитку пол&
іграфічної промисловості, розробити основи економічної,
зокрема галузевої, політики поліграфії.

Таким чином, щоб підприємства поліграфічної про&
мисловості мали можливість гнучко адаптуватися до
умов ринку, які постійно змінюються, вони повинні не
тільки збільшувати обсяги виробництва, але й правиль&
но оцінювати ситуацію, яка склалося на ринку, та мож&
ливості своїх конкурентів, за рахунок отриманих даних
про зовнішнє середовище, про власні виробничі мож&
ливості. Що стосується перспектив подальшого розвит&
ку поліграфічної промисловості, то мають місце на&
ступні прогнози.

Рис. 4. Кількість видавничо>поліграфічних підприємств в
Україні за 2007—2012 рр. (стан на кінець звітного року)

Джерело: систематизовано на базі [7].

Рис. 6. Структура вироблення видавничо>поліграфічної продукції
за статтями КВЕД та обсягами виробленої поліграфічної продукції

Джерело: систематизовано на базі [6].

Рис. 5. Кількість видавничо>поліграфічних підприємств в Україні
(регіональний розподіл)

Джерело: систематизовано на базі [7].
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На жаль, через зростання ос&
таннім часом попиту на цифрові тех&
нології і відповідно перехід від друко&
ваної продукції до цифрових носіїв,
попит на друковану продукцію буде
дещо знижений. Тому для поліграфі&
чної промисловості важливо утрима&
ти свої позиції та досягти того, щоб
динаміка обсягів виробленої про&
дукції зросла не менше ніж на 7%.
Важливим є зменшення кількості
збиткових підприємств, відсоток яких
має складати не більше 40%.

ВИСНОВКИ
Результати проведених дослід&

жень дають підстави стверджувати,
що розвиток поліграфічної промисло&
вості має чітку тенденцію до зростан&
ня упродовж останніх шести років,
враховуючи ті кризові явища в еко&
номіці України, які пов'язані з початком гло&
бальної економічної кризи. Найвищий темп
приросту обсягу виробленої продукції та
прибутку відзначений у 2010 році. Одним з
негативних аспектів розвитку підприємств
поліграфічної промисловості є зростання
частки збиткових підприємств в останні 2
роки з 38% до 57%. Негативною тенденцією
є також існування непропорційності розта&
шування підприємств у регіонах, яка призво&
дить до деформації структури промисло&
вості, зменшення задоволення потреб спо&
живачів у друкованій продукції.

Наукова новизна отриманих результатів
полягає в окресленні основних тенденцій
розвитку поліграфічної промисловості; виз&
наченні основних проблем, з якими зустрі&
чаються підприємства поліграфічної про&
мисловості під час здійснення діяльності, а
також у формулюванні перспектив розвит&
ку промисловості.

Перспективами подальших досліджень у
цьому напрямі є проведення аналізу діяль&
ності підприємств поліграфічної промисло&
вості з боку введення інновацій.
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Рис. 7. Динаміка обсягу виробленої продукції, прибутку та збитку

Джерело: систематизовано на базі [5].

Таблиця 3. Показники діяльності підприємств поліграфічної промисловості
за КВЕД 22.2

Джерело: [5].

 2007 2008 2009 2010 2011 
1 2 3 4 5 6 

  ,  . 7,415 9,18 9,375 9,936 10,625 
  ( ),  . - 1,765 1,96 2,521 3,21 
  ( ),  . - 1,765 0,195 0,561 0,689 

  ( ),  . - 23,80 26,43 34,00 43,29 
  ( ),  . - 23,80 2,12 5,98 6,93 

 (  .) 0,286 0,222 0,289 0,301 0,305 
  ( ),  . - -0,064 0,003 0,015 0,019
  ( ),  . - -0,064 0,067 0,012 0,004

  ( ),  . - -22,38 1,05 5,24 6,64 
  ( ),  . - -22,38 30,18 4,15 1,33 

 (  .) 0,11 0,881 0,429 0,272 0,403 
  ( ),  . - 0,771 0,319 0,162 0,293 
  ( ),  . - 0,771 -0,452 -0,157 0,131 

  ( ),  . - 700,91 290,00 147,27 266,36 
  ( ),  . - 700,91 -51,31 -36,60 48,16 

Таблиця 4. Кількість збиткових підприємств поліграфічної галузі

Джерело: [7].

 2007 2008 2009 2010 2011 
  (  
),  . 0,286 0,222 0,289 0,301 0,305 

  , % 66,5 60,7 61,8 64,5 43,1 
  (  
),  . 0,110 0,881 0,429 0,272 0,403 

  , % 33,5 39,3 38,2 35,5 56,9 


